ДОГОВОР
№____ от дата: _____________
ЗА УЧАСТИЕ В „УИКЕНД В ПЛОВДИВ”
Днес, …………2021 г. в гр. Пловдив, между „Съвет по туризъм - Пловдив“, със седалище: гр.
Пловдив бул. „Княгиня Мария Луиза“, 31, Булстат 115307554, основен организатор на
„УИКЕНД В ПЛОВДИВ”, представлявано от инж. Любозар Фратев – председател, наричан за
краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР, и
……………………………………………………………………………………………….………...
/изписва се пълното наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: …………………………………………...................
.....……………….……................................................, с ЕИК ..............................................…...,
представлявано от …………………………………………………………………,

наричано за

краткост по-долу УЧАСТНИК, на основание чл. 9 от Закон за задълженията и договорите се
подписа настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) С настоящия договор ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава срещу заплащане на
възнаграждение да предостави на УЧАСТНИКА възможност за участие в събитието „Уикенд в
Пловдив” – 2021 г., което ще се проведе в град Пловдив, от 17.09.2021 г. до 19.09.2021 г.
включително.
(2) Участието се изразява в представяне на търговски услуги с фиксирани отстъпки за
посетителите, които притежават брандирана „УИКЕНД ГРИВНА“.
(3) Задължително условие за участие е участника да предостави атрактивна отстъпка на
всички или определени стоки и/или услуги, които предлага. Участникът се задължава
коректно да спазва и да предоставя заявената отстъпка на посетителите с „УИКЕНД
ГРИВНА“ в дните на събитието.
(4) Обемът услуги, които ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя на УЧАСТНИКА, са описани
в чл.6 ал.2 от настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2 (1) Срокът за изпълнение на предмета по настоящия договор е от сключването му до
приключване на свързаните с мероприятието финансови и пр. взаимоотношения.
(2) Този договор влиза в сила от датата на подписването му и е в сила до изпълнение на
всички задължения по него.

ІIІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.3 (1) УЧАСТНИКЪТ заплаща такса за участие в размер на 50 лв.
(2) Към посочената цена трябва да се добави 20% ДДС.
(3) Членовете на сдружение СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ НЕ заплащат такса за
участие
(4) Едновременно със заплащане на таксата за участие, УЧАСТНИКЪТ се задължава да
предостави определената от него отстъпка на всички притежатели на „Уикенд гривна“.
Чл. 4 (1) УЧАСТНИКЪТ заплаща цената в срок от 10 /десет/ дни след попълване на
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ, но не по-късно от сключване на договора.
(2) Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на
ОРГАНИЗАТОРА:
„Съвет по туризъм - Пловдив“, със седалище: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“, 31
Булстат 115307554, МОЛ Любозар Фратев
Сметка: IBAN BG77BPBI79241095753001
Банка: БПБ – Пловдив
Банков код: BPBIBGSF
(3) Копие от банковото бордеро се прилага при сключване на договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА:
Чл.5 (1) УЧАСТНИКЪТ има право в търговския си обект да предлага и предоставя на
посетителите услугите си, като на притежателите на „Уикенд гривна“ предоставя услугата на
определената от него преференциална цена.
(2) При извършване на търговска дейност УЧАСТНИКЪТ се задължава да:
1. Предостави на притежателите на „Уикенд гривна“ посочената от него отстъпка
(3) При извършване на дейността по ал.2 УЧАСТНИКЪТ има право да:
1. Продава и предоставя услугите си на стандартна цена на всички посетители в обекта,
които не притежават „Уикенд гривна“.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА:
Чл.6 (1) По време на празника, преди и след него, ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава:
1. Да рекламира СЪБИТИЕТО чрез различни печатни материали, събития, официален
сайт, Google, Facebook и Instagram страниците и др. във връзка със събитието;
2. Да постави името на УЧАСТНИКА, спазил условията в регистрационната форма, в
официалния сайт, персонални рекламни публикации в Google бизнес профила на
събитието и Google картата на фестивала, както и в социалните мрежи на събитието Facebook и Instagram, като поставя линкове и връзки към сайтовете и социалните мрежи
на участника;
(2) Срещу преведената от УЧАСТНИКА такса за участие ОРГАНИЗАТОРЪТ
осигурява:
1. Отличителен знак за обекта участник с който да се регламентира, че е част от фестивала
„Уикенд в Пловдив“;
2. Позициониране на обекта в сайта на събитието – банер, информация и линкове;
3. Позициониране на обекта в официалната Google карта – информация и линкове;
4. Публикация във официалната страница на Facebook;
5. Публикация в официалната страница на Instagram;
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6. Публикация в Google бизнес;
7. Списъчно изписване на всички участници във фейсбук събитието – то ще бъде
спонсорирано;
8. Общ рекламен видео клип с всички участници - Спонсориран;
9. Обща реклама на фестивала в национални и регионални радиа;
10. Обща реклама на фестивала в медии имащи отношение към туризма;
11. Стикери с лого/или името на обекта, които са с цел промотиране на продажбите;
12. Печатна реклама, която ще се разпространява в и извън град Пловдив.
(4) ОРГАНИЗАТОРЪТ се ангажира в случай на частична или изцяло издадена забрана от
нормативен характер за провеждане на събитието да прехвърли заплатената сума за участие
в следващо събитие, организирано от Съвет по туризъм – Пловдив или да възстанови сумата
на УЧАСТНИКА по негово желание.
(5) ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да:
1. Наблюдава дейността на УЧАСТНИКА по време на празника, да дава препоръки, да се
намесва при нарушаване на добрия морал и този договор;
2. При предварителна договорка и условия да приема и реализира предложения на
УЧАСТНИКА към програмата или техни инициативи;
3. Променя или допълва някои условия по провеждането на празника с оглед поуспешното му протичане.
VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

Чл.7 Настоящият договор се прекратява при:
1. Изпълнения на всички задължения, предвидени за страните;
2. Едностранно от
УЧАСТНИКА с подаване на писмено уведомление до
ОРГАНИЗАТОРА. В този случай таксата за участие не се възстановява на участника.
3. Неизпълнение на едно или повече от задълженията на една от страните.

ОРГАНИЗАТОР:
ИНЖ.ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ПЛОВДИВ

УЧАСТНИК:
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